
gemeente 
Den Helder 

Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 27 januari 2014 

Besluit nummer : RB13.0175 

Onderwerp : Eindrapport onderzoekscommissie Willemsoord 2013. 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel RVO13.0198 van de Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 van 
9 december 2013; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
20 januari 2014; 

gelet op artikel 6 van de Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord 2013; 

besluit: 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

a. in het eerste kwartaal van 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij Willemsoord BV 
financieel wordt gecompenseerd voor in het verleden gemaakte kosten, genoemd bij de beantwoording van 
de deelvragen 2 en 3 (pagina's 9 t/m 12) in dit rapport; 

b. in 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij de overeengekomen tegemoetkoming 
aan Willemsoord BV in het kader van het maatschappelijk ondernemen met ingang van 2015 vervalt en de 
gemeentelijke subsidies aan de maatschappelijke instellingen evenredig worden verhoogd; 

c. in het eerste halfjaar van 2014 een discussiestuk ter bespreking aan de gemeenteraad te bieden, waarin 
wordt aangegeven welke reële mogelijkheden Willemsoord BV heeft om maatwerk te kunnen bieden bij het 

*) aantrekken van bedrijven. Hierbij wordt het bestemmingsplan nogmaals kritisch bekeken; 
d. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 in overleg te treden met Port of 

Den Helder en Willemsoord BV teneinde een voor alle partijen acceptabele oplossing te zoeken voor een 
frequentere bediening van de Zeedoksluis en de gemeenteraad te informeren over de gemaakte 

**) afspraken. In het eerste halfjaar van 2014 een onderzoek te starten of de huidige constructie 
Willemsoord BV de juiste is om op termijn te komen tot de gewenste ontwikkeling van Willemsoord 
tot een bruisend stadsdeel. Hierbij worden ook alternatieven onderzocht zoals een afbouw van de 
constructie Willemsoord BV en/of de mogelijkheid tot het verkopen van historische gebouwen; 

e. in het eerste kwartaal van 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij de 
toegangsbrug naar Willemsoord en de brug bij het Boerenverdriet worden opgenomen in het gemeentelijke 
kunstwerkenbeheerplan; 

f. ***) Te bewerkstelligen dat Willemsoord BV hoge prioriteit geeft aan het onderhoud van 
het vastgoed, dat het in de meerjarenraming opgenomen budget voor groot onderhoud ook 
daadwerkelijk aan groot onderhoud wordt besteed en dat de gemeenteraad via de periodieke 
rapportages wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering; 
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g. de begroting van Willemsoord BV, inclusief meerjarenraming en een liquiditeitsprognose, jaarlijks vóór 
1 oktober aan de gemeenteraad aan te bieden, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van 
de programmabegroting van de gemeente. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 27 januari 2014. 

voorzitter 

: 

/ griffier 
mr. drs. 

*) zie amendement nr. A12.2 (AM14.00003) van de fractie van GroenLinks; 
**) zie amendement nr. A12.3 (AM14.00004) van de fractie van GroenLinks; 
***) zie amendement nr. A12.4 (AM14.00005) van de fractie van het CDA. 
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AMENDEMENT nr.: A I I . 1 

GROENLINKS datum raadsvergadering: 

faangenomenY aangenomen 

2_~) \/> tafelt\ lc ,L, 

Amendement aangenomen Y verworpen / ingetrokken 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 27 januari 2014; 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO13.0198, agendapunt 12 Voorstel met 
betrekking tot het rapport van de onderzoekscommissie Willemsoord 2013; 

de volgende tekst toe te voegen aan beslispunt c. van het ontwerpbesluit: 
"Hierbij wordt het bestemmingsplan nogmaals kritisch bekeken". 

De fractie van GroenLinks, 

Toelichting. / 

Punt c komt hiermee als volgt te luiden: 
"in het eerste halfjaar van 2014 een discussiestuk ter bespreking aan de 
gemeenteraad te bieden, waarin wordt aangegeven welke reële mogelijkheden 
Willemsoord BV heeft om maatwerk te kunnen bieden bij het aantrekken van 
bedrijven. Hierbij wordt het bestemmingsplan nogmaals kritisch bekeken". 

Het blijkt dat het bestemmingsplan erg beperkend werkt voor de ontwikkeling 
van Willemsoord. We blijven voortborduren op de weeffouten die bij de start 
gemaakt zijn, terwijl nu duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. 
Hiervoor moet kritisch gekeken worden of het niet mogelijk is om de 
beperkingen uit het bestemmingsplan ongedaan te maken zonder de 
cultuurhistorische waarden geweld aan te doen. 

besluit: 

C.J.Dol-Cremers 



AMENDEMENT nr.: A 

GROENLINKS 
aangenomen 

datum raadsvergadering: 

aangenomen/ verworpen / ingetrokken 
Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 27 januari 2014; 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 13.0198, agendapunt 12 Voorstel met betrekking tot 
het rapport van de onderzoekscommissie Willemsoord 2013; 

besluit: 

het volgende beslispunt toe te voegen aan het ontwerpbesluit: 

d. "in het eerste halfjaar van 2014 een onderzoek te starten of de huidige constructie 
Willemsoord BV. de juiste is om op termijn te komen tot de gewenste ontwikkeling van 
Willemsoord tot een bruisend stadsdeel. Hierbij worden ook alternatieven onderzocht 
zoals een afbouw van de constructie Willemsoord BV en/of de mogelijkheid tot het 
verkopen van historische gebouwen "; 

en de volgende punten te her nummeren van e. t/m h. 

De fractie van Groenlinks, 

Toelichting. 

Het rapport maakt voor ons duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden die 
verder gaan dan de aanbevelingen die nu in het rapport zijn opgenomen. 

Of we gaan door op de oude voet en accepteren dat Willemsoord ons tot in lengte van 
jaren geld blijft kosten. Of we gooien het roer om en behandelen Willemsoord als een 
open stadsdeel met al haar mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is naar onze 
mening geen gemeentelijke taak om, zij het via een constructie, een heel stadsdeel in 
bezit te hebben en met alle bijbehorende financiële risico's te exploiteren. 

Het uitgangpunt om van Willemsoord een open stadsdeel te maken wordt niet 
gerealiseerd met de BV constructie die er nu is. Uit dit rapport blijkt wat een ieder al 
kon zien: resultaten blijven uit en het toekomstperspectief is somber. Mogelijk biedt 
een meer organische ontwikkeling van Willemsoord betere kansen. Een gedegen 
onderzoek zou hierop meer licht kunnen werpen. 

C.J.Dol-Cremers r 



AMENDEMENT nr.: A \ \ . 

aangenomen / 

datum raadsvergadering: 

7 - ] U m p f o M i_s_iL 

< 
aangenomenj)vervvorpen/ ingetrokken 

Amendement. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 27 januari 2014; 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO13.0198 agendapunt 12, betreffende de 
aanbevelingen van de onderzoekscommissie Willemsoord 2013; 

besluit: 

de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders, genoemd in het 
ontwerpbesluit onder f., te laten vervallen en te vervangen door het volgende: 

f. te bewerkstelligen dat Willemsoord BV hoge prioriteit geeft aan het onderhoud van het 
vastgoed, dat het in de meerjarenraming opgenomen budget voor groot onderhoud ook 
daadwerkelijk aan groot onderhoud wordt besteed en dat de gemeenteraad via de 
periodieke rapportages wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering. 

Namens de fractie van het C D A , 

M. Bakker 

Toelichting: 
Het is belangrijk dat het vastgoed op het terrein van Willemsoord BV goed onderhouden 
wordt. In de afgelopen jaren heeft er nauwelijks groot onderhoud plaatsgevonden en zijn 
hiervoor ook onvoldoende middelen gereserveerd. Hierdoor is het noodzakelijk geworden 
thans hoge prioriteit te geven aan een gestructureerde uitvoering van de meerjaren-
onderhoudsplannen. De onderhoudswerkzaamheden mogen zeker geen sluitpost van de 
exploitatie worden. In het kader van de controlerende functie van de gemeenteraad is het 
verder van belang dat het college van burgemeester en wethouders de raad periodiek (via 
de halfjaarrapportages) informeert over de voortgang en de aanbestedingen. 




